
   

   

PPP Studiereis naar Zwitserland & Italië

Programma
Wij heten u graag van harte welkom op 31 mei 2023 
vanaf 21:00 uur in de bar van:

Hotel Villa Malpensa
Don Andrea Sacconago 1/3
21010 Vizzola Ticino
Italië
https://hotelvillamalpensa.it 

Hotel Villa Malpensa ligt op 800 meter van terminal 1 van de luchthaven Milaan-Malpensa.
Tussen 05:00 en 24:00 uur is er een shuttleservice beschikbaar van en naar de luchthaven. 
Meer informatie over de shuttleservice is te vinden op de website van Hotel Villa Malpensa.

1 juni 2023 | Novazzano – Lamone – Lugano

Na het ontbijt staat de bus klaar bij Hotel Villa Malpensa om te vertrekken 
naar Novazzano in Zwitserland, waar we verwelkomd worden door Prodir. 
Wij brengen een bezoek aan de spuitgietfabriek in Novazzano. 
Hier krijgen we uitgebreide informatie over R&D, Moulds, Colouring, 
Injection Moulding, Quality Control en meer.



   

   

Daarna reizen we door naar Lamone voor een presentatie 
en rondleiding in de assemblagefabriek, drukkerij,  
cliché-afdeling, Quality Control en opslag. Aansluitend  
vindt de lunch plaats.

De middag is gereserveerd voor een aantal experts die 
inhoud geven aan een interessante PPP Masterclass. Aan 
het einde van de middag kan iedereen zich opfrissen in 
Hotel de la PAIX in Lugano.

‘s Avonds dineren we met elkaar in Restaurant Bigatt. 
Dit restaurant is favoriet bij de locals en heeft een prachtig 
uitzicht over Lugano.

Hotel de la PAIX Lugano
Viale Giuseppe Cattori 18
6900 Lugano
Zwitserland
https://delapaix.ch/en/

2 juni 2023 | Lugano – Cadempino – Vliegveld Milaan-Malpensa

De volgende morgen checken we na het ontbijt uit en worden we om 09:30 uur in de Cadempino verwacht. 
Daar nemen we u mee in de wereld van componenten, inkt, tips en vullingen. 

Na de lunch sluiten we rond 14:00 uur met elkaar af en vertrekt de bus naar het vliegveld Milaan-Malpensa.

Kosten op basis van 2 personen op 2-persoonskamer € 475,00*
Kosten op basis van 1-persoonskamer standaard € 550,00*

U kunt zelf uw vervoer van en naar Italië/Zwitserland invullen. Vliegen naar Milaan-Malpensa is een efficiënte en 
betaalbare mogelijkheid. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om met de auto of trein naar Italië af te reizen.

Komt u met de auto?
Laat het ons dan weten, dan kunnen we overleggen waar u kunt parkeren en aansluiten.

* Prijzen zijn per persoon
 en zijn exclusief 21% B.T.W.

Deze PPP Studiereis is inclusief

• 2x overnachting inclusief ontbijt (Italië en Zwitserland)
• Vervoer in Italië en Zwitserland
• 2x lunch
• 1x diner inclusief 2 drankjes
• PPP-borrel vanaf 21:00 uur in Villa Malpensa
• Excursies en PPP-masterclass
• Goodie Bag

De PPP Studiereis is exclusief

• Diner/ PPP dagschotel bij aankomst in het hotel 
 op de eerste avond. U kunt dit wel bijboeken 
 op aanvraag.
• Reiskosten vanuit Nederland vice versa.
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